
آدرس غلـط دادن مواجهیـم کـه در برخـی 
رسـانه ها هـم ایـن موضـوع وجـود دارد. 
یعنـی بـه جـای اینکـه رابطـه را حفـظ 
کننـد، بـه اشـتباه مـردم و جامعـه پزشـکی 
را رودرروی هـم قـرار می دهنـد و آن 
کسـی کـه وظیفـه دارد، قِسـر درمـی رود. 

ایـن موضـوع بایـد اصـاح شـود.«
افزایـش   خصـوص  در  زاده  رئیـس 
پوشـش های بیمـه ای در حـوزه بسـتری 
و سـرپایی در بخـش دولتـی گفـت: »اوال 
بایـد توجـه کـرد کـه بـاالی ۷۰ درصـد 
مراجعـات مـردم در حـوزه سـرپایی در 
بخـش خصوصـی اسـت و ایـن اسـت 
کـه بـه چشـم مـردم می آیـد. در بخـش 
یارانه هـا  هدفمنـدی  قانـون  خصوصـی 
هـم  را  راهـکارش  و  کـرده  مشـخص 
بیمه گـر  سـازمان های  کـه  اسـت  دیـده 
تعهدات شـان را بیشـتر کننـد تـا بتواننـد 
خدمـات را پوشـش دهنـد تـا پرداخـت از 
جیـب مـردم در بخـش خصوصـی کاهش 
یابـد. بایـد ایـن مـوارد اصـاح شـود کـه 

بـه مـردم فشـار وارد نشـود.«

کشـور  پزشـکی  نظـام  سـازمان  رئیـس 
در خصـوص پرداخت هـای بیمه هـا بـه 
گفـت:  نیـز  خصوصـی  بیمارسـتان های 
»طبـق آخریـن آمـار پنـج تـا هفـت مـاه 
تاخیـر در پرداخت هـای بیمه هـا را داریـم. 
البتـه وضعیـت بیمـه سـامت بهتر اسـت، 
امـا بـاز هـم تاخیرهایـی دارنـد، امـا در 
بیمـه تامیـن اجتماعـی حتـی تـا ۹ مـاه 
داریـم.  را  پرداخت هـا  در  تاخیـر  هـم 
سـاختارهای بیمـه ای مـا فرسـوده و از 
کار افتـاده اسـت. بیمه هـا نقـش نظارتـی 

خودشـان را از دسـت داده انـد و تبدیـل 
بـه سیسـتم پرداخـت شـده اند. در بخـش 
خصوصـی کـه ۱۸ هـزار تخـت داریـم 
کشـور  درمـان  بـه  موثـری  کمـک  و 
رونـد  ایـن  بـا  حتمـا  و  اسـت،  حتمـا 
بیمارسـتان های بخـش خصوصـی دچـار 
مشـکات جـدی خواهنـد شـد. همیـن 
االن هـم بـه سـختی خودشـان را اداره 
درصـد   ۷۰ حاضـر  حـال  در  می کننـد. 
هزینه هـای درمانـی را مـردم می پردازنـد 
و ۳۰ درصـد را بیمه هـا تقبـل می کننـد، 
در حالـی کـه در قانـون برعکـس اسـت 
و بایـد ۷۰ درصـد هزینـه تحـت پوشـش 
بیمـه ای باشـد و پرداخـت از جیـب مـردم 

هـم ۳۰ درصـد باشـد.«

وی در خصـوص بحـث شـهید خدمـت 
محسـوب شـدن شـهدای مدافع سـامت 
هم گفت: »جلسـاتی را با بنیاد شـهید در 
ایـن زمینـه داشـتیم تـا پرونده هـا تعییـن 
بـرای  هـم  نماینـده ای  شـود.  تکلیـف 
دادیـم.  قـرار  پرونده هـا  ایـن  پیگیـری 
اسـت.  شـده  انجـام  کارشـان  خیلی هـا 
در تعییـن مصداق هـا مقـداری اختـاف 
نظـر وجـود دارد. بسـیاری از همـکاران 
مـا در جریـان خدمـت بـه مردم جان شـان 
را از دسـت دادنـد. تعییـن مصداق هـا در 
جاهایـی کـه اختـاف نظـر وجـود دارد، 
 کار دشـواری اسـت، امـا بنیـاد شـهید، 
بـه  بهداشـت  پزشـکی و وزارت  نظـام 

طـور جـدی پیگیرنـد.«

بین مالی  رابطه  اهمیت قطع 
بیمار و  پزشک 

در بسـیاری از کشـورها، منابـع بیمه هـا 
تـا ایـن حـد بـه جیـب دولـت وابسـته 
نیسـت و اسـتقال بیشـتری دارنـد، امـا 
شـبه  شـکل  بـه  اغلـب  مـا  بیمه هـای 
دولتـی هسـتند؛ طـوری کـه حتـی برخـی 
از بیمه هـای درمانـی بـه سـربار دولـت 
سـاختار  یـک  نبـود  می شـوند.  تبدیـل 
بیمـه ای قدرتمنـد در ایـران موجـب شـده 
اسـت کـه هـم بیمارسـتان ها، هـم کادر 

درمـان و هـم بیمـاران، آسـیب ببیننـد. 
کارشناسـان تاکیـد دارنـد کـه رابطـه مالی 
میـان پزشـک و بیمـار بایـد قطـع شـود، 
در غیـر ایـن صـورت خدمـات پزشـکی، 

ماننـد کاال بـه فـروش می رسـد.
فاطمـه محمـد بیگـی، عضـو کمیسـیون 
بهداشـت و درمـان مجلـس هـم بـا اشـاره 
بـه اهمیـت قطـع رابطـه مالـی بین پزشـک 
و بیمـار، تاکیـد کـرد: »منافـع عمومی مردم 
در اولویت است. اگر بتوانیم رابطه مالی 
بیـن پزشـک و بیمـار را قطـع کنیـم، دقیقـا 
همـان کاری کـه در کشـورهای پیشـرفته 
انجام شـده اسـت، یکی از قدم های نظام  
ارجـاع را برداشـتیم. اگـر بتوانیـم رابطـه 
بیمه هـا را تقویـت کنیـم، پزشـک بـدون 
هزینه هایـش  مـردم  از  هزینـه  دریافـت 
تامیـن شـود و همچنیـن هزینه هـای دیگـر 
بیمـه  از جملـه دنـدان پزشـکی تحـت 
قـرار گیـرد، تعـارض منافـع بـه حداقـل 

» می رسد.
از سـوی دیگر، ایرج فاضل، پیشکسـوت 
جامعـه پزشـکی نیـز بـا تاکیـد بـر لـزوم 
و  پزشـک  میـان  مالـی  رابطـه  حـذف 
بیمـار، اظهـار داشـت: »مـا معتقدیـم اگـر 
بیمه هایی خوب و درسـت داشـته باشـیم، 
خـود بـه خـود رابطـه مالـی میـان بیمـار و 
پزشـک رفـع می شـود. امیـدوارم مـا در 
ایـن حـوزه هـر چـه زودتـر بـه ایـن نقطـه 
برسـیم؛ چراکـه بـار هزینه هـای درمـان 
نباید بر دوش مردم باشـد. در عین حال 
جامعـه پزشـکی هـم نبایـد فقیـر باشـد. 
بنابرایـن اگـر بیمه هـای خوبـی وجـود 
داشـته باشـند، مسـاله از هـر دو طـرف 

حـل می شـود.«
همچنیـن فاطمـه احمدپنـاه، متخصـص 
زنـان و زایمـان نیـز در گفتگـو بـا سـپید 
با اشـاره به مشـکات اقتصادی در نظام 
سـامت می گویـد: »تعرفه هایـی کـه برای 
درمـان در مطب هـا تعییـن شـده اسـت، 
واقعـا جوابگـوی هزینـه اداره مطب هـا 
نیسـت. این تعرفه ها انگار بدون در نظر 
گرفتـن تـورم واقعـی تعییـن می شـود. در 
دوران کرونـا کـه اغلـب مراکـز خصوصی 
فعـال در حـوزه سـامت بـه مشـکات 
مالـی جـدی برخورده انـد، نیـاز داریـم که 
مسـئوالن در مقام عمل به وعده هایشـان 
افزایـش منطقـی تعرفه هـا  عمـل کننـد. 
پزشـکی  جامعـه  از  عملـی  حمایـت  و 
مطب هـا  تعطیلـی  از  مانـع  می توانـد 

شود.«

رئیس زاده: زمانی که در بحث تعرفه فریاد 
می زنیم که قیمت های خدمات پزشکی را نیز 
واقعی لحاظ کنید، برای دفاع از حقوق مردم 
اعتماد  که  است  این  برای  همچنین  است. 
نشود.  تخریب  پزشکی  جامعه  و  مردم  بین 
بنابراین ما اولین مطالبه گر اصالح روابط مالی 
مهم ترین  زیرا  هستیم.  بیمار  و  پزشک  بین 
سرمایه جامعه پزشکی اعتماد مردم است. در 
ذهن مردم جامعه پزشکی قداستی دارد. در 
مطالعات جامعه شناسی باز هم جامعه پزشکی 
جزو یکی از سه قشر مرجع و مورد اعتماد 
مردم است. در مجموع در هر صنفی ممکن 
مردم  اما  باشد،  داشته  تخلفاتی وجود  است 
ما   همکاران  درصد   ۹۵ باالی  که  می دانند 
دارند با همین وضع موجود در مراکز دولتی 
ارائه می دهند مردم خدمت  به  و خصوصی 

قطع رابطه مالی پزشک و بیمار، هم به نفع 
جامعه پزشکی و هم به نفع بیماران است، به 
اینکه پزشکان می توانند بدون دغدغه،  دلیل 
همچنین  دهند.  ارائه  را  پزشکی  خدمات 
پیدا می کنند که اگر  پزشکان اطمینان خاطر 
مشکلی پیش آمد، بیمار در پرداخت هزینه ها 
ناتوان نیست. با این وجود می توان از بیمه ها 
مالی  رابطه  قطع  در  مفقوده  حلقه  عنوان  به 
بین پزشک و بیمار نام برد. درواقع، بیمه ها 
بین  مالی  ارتباط  قطع  حوزه  در  نتوانسته اند 
باشند داشته  موثری  نقش  بیمار،  و  پزشک 
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احمدپناه: تعرفه هایی که برای درمان در 
مطب ها تعیین شده است، واقعا جوابگوی 
هزینه اداره مطب ها نیست. این تعرفه ها 
انگار بدون در نظر گرفتن تورم واقعی 
تعیین می شود. در دوران کرونا که اغلب 
مراکز خصوصی فعال در حوزه سالمت 
برخورده اند،  جدی  مالی  مشکالت  به 
نیاز داریم که مسئوالن در مقام عمل به 
وعده هایشان عمل کنند. افزایش منطقی 
تعرفه ها و حمایت عملی از جامعه پزشکی 
شود مطب ها  تعطیلی  از  مانع  می تواند 

در  مردم  عمومی  منافع  بیگی:  محمد 
مالی  رابطه  بتوانیم  اگر  است.  اولویت 
بین پزشک و بیمار را قطع کنیم، دقیقا 
پیشرفته  همان کاری که در کشورهای 
انجام شده است، یکی از قدم های نظام  
رابطه  بتوانیم  اگر  برداشتیم.  را  ارجاع 
بدون  پزشک  کنیم،  تقویت  را  بیمه ها 
هزینه هایش  مردم  از  هزینه  دریافت 
تامین شود و همچنین هزینه های دیگر 
از جمله دندان پزشکی تحت بیمه قرار 
گیرد، تعارض منافع به حداقل می رسد


